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استان

* سال دوازدهم * شماره 2277

معاون هنری سینمایی اداره
کل فرهنگ:

درگاههای ارتباط
برای بیمه هنرمندان
اعالم شد

معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان فارس اعالم داشــت :برابر توافق صورت گرفته
میان ســازمان تأمیناجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد؛
هنرمندان ،نویســندگان و روزنامه نگاران واجد شــرایط
پــس از عضویت در صندوق و معرفی از ســوی معاونت
های تخصصــی یا فرهنگ و ارشــاد اســتان با معرفی
نامه«صندوق اعتباری هنر» بیمه تأمیناجتماعی میشوند
و پــس از اخذ دفترچه نیز می تواننــد برای بیمه تکمیلی
در تاریخ هایی که از قبل مشــخص خواهد شــد ،اقدام
نمایند.
بهروز مرامی با اشــاره بــه اینکه درگاه هــای ارتباطی
الکترونیــک و مخابراتی برای بیمه هنرمندان اعالم شــد

رئیس کل دادگستری استان فارس:

تأخیر در تکمیل پروژه آزادراه شیراز -اصفهان
زیان به بیتالمال است

رئیس کل دادگستری اســتان فارس گفت :هرگونه تأخیر در تکمیل پروژه
آزادراه شیراز به اصفهان زیان به منافع ملی و بیت المال است.
حجت االســام سید کاظم موسوی در حاشیه بازدید پروژه آزادراه شیراز به
اصفهان در نشســتی با حضور پیمانکار این طرح ملی گفت :هرگونه تأخیر
در تکمیل این طرح زیان به منافع ملی و بیت المال اســت و الزم است همه
دستگاههای ذی ربط موانع موجود بر سر راه تکمیل این طرح رفع نمایند.
وی با بیان اینکه این طرح به نســبت وسعت و بزرگی آن تعداد پروندههای
کمی را در دســتگاه قضایی ایجاد کرده است ،گفت :همین تعداد پروندههای
اندک نیز با هماهنگیهای انجام شــده در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در اسرع وقت تعیین تکلیف خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان فارس در این نشست همچنین دستور
تشکیل کارگروه بررســی پروندههای مرتبط با این طرح ملی را صادر کرد و
تأکید کرد :حمایت از تولید و جلوگیری از توقف پروژههای ملی و اســتانی از
تأکیدات مکرر ریاست معظم قوه قضائیه است و ما در مجموعه قضائی استان
همه تالش خود را معطوف اجرای این امر کردهایم.
وی همچنین از هماهنگی الزم با رؤسای حوزههای قضائی بیضاء و کامفیروز
در جهت تعییــن تکلیف پروندههای مربوط به این پــروژه در این دو حوزه
قضائی خبر داد و افزود :با تســریع در اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص این
پروندهها تالش خواهیم کرد دین خود در اجرای این پروژه ملی و حســاس
برای استان فارس و کشور که تأثیر بسزایی در حمل و نقل و توسعه اقتصادی
استان دارد را ادا کنیم.
در این نشست همچنین معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان فارس
ضمن ارائه گزارشی از مشکالت قضائی پیمانکار این طرح ملی به تشریح راه
کارهای رفع این مشکالت پرداخت.
گفتنی اســت؛ پروژه ملی آزادراه شیراز اصفهان ۲۲۵ ،کیلومتر طول دارد که
طوالنیترین آزاد راه در حال ساخت کشور میباشد.

در تصادف زنجیرهای شیراز  ١١نفر مصدوم شدند

رئیس اورژانس فارس گفت :درپی تصادف زنجیــره ای در بولوار آفرینش
شیراز  ١٠خودرو با یکدیگر برخورد داشتند اما این تصادف تلفاتی به همراه
نداشت.
دکتر محمدجواد مرادیان در گفت و گو با مهر ،بیان کرد :این حادثه در ساعت
 ۶:۴٩دقیقه صبح به مرکز اورژانس فارس اطالع رسانی شد و در کوتاهترین
زمان دو دســتگاه آمبوالنس در محل حاضر شــده و نسبت به ارائه خدمات
درمانی اقدام کردند.
وی افزود :این تصادف که در بولوار آفرینش و به صورت زنجیرهای روی داده
بود شامل  ١٠دستگاه خودرو بود که در این تصادف  ۵دستگاه خودروی پراید،
 ٢دســتگاه سمند ،یک دستگاه پژو  ،۴٠۵یک دستگاه کامیون و یک دستگاه
اتوبوس که خالی از مسافر بود میشد.
رئیس اورژانس فارس ادامه داد :در این تصادف زنجیرهای  ١١مصدوم توسط
تیم اورژانس شناسایی شد که  ٣نفر از این افراد به بیمارستان شهید رجایی
منتقل شــدند و  ٨نفر دیگر نیز توســط تیم اورژانس فارس خدمات ایمنی
دریافت کردند.
مرادیان تأکید کرد :این تصادف زنجیرهای که دارای  ١١مصدوم و تصادف ١٠
خودرو بود خوشبختانه هیچ فوتی به همراه نداشت.

اعضای صندوق اعتباری هنر می توانند ضمن برخورداری از
حمایت های مربوط به بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد از
کمک ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معادل 10درصد
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال ،بابت
حق بیمه ماهانه خود برخوردار شوند.
معاون هنری فرهنگ و ارشــاد فارس با تأکید بر ضوابط و
مقررات مشمولین طرح بیمه تامین اجتماعی ،اعالم داشت:
پس از معرفی از ســوی معاونت هــای تخصصی ذیربط،
صندوق اعتباری هنر طبق ضوابط و شــرایط خاصی اقدام
بــه بیمه هنرمندان می کند که می توان به مراحل عضویت
در صندوق اعتباری هنر شــامل ،حداقل  18سال سن که
حداکثر سن درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان

صابر سهرابی ،به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر
انجمن فعالیت های ترویج کتاب و کتابخوانی فارس با حضور در
ساختمان شماره  2این اداره کل به همراه غالمرضا یوسفینژاد،
معاون توســعه مدیریت و منابع این اداره ،جمشــید رضایی را
به عنوان مســئول دبیرخانه انجمــن فعالیت های ترویج کتاب و
کتابخوانی فارس معرفی و دبیرخانه این انجمن را راهاندازی کرد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی و روابط عمومــی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،صابر سهرابی گفت:
دبیرخانه انجمن فعالیت های ترویــج کتاب و کتابخوانی فارس
برای هماهنگی و همســویی در راســتای فرهنگسازی کتاب و
کتابخوانی و بسترسازی بالندگی فارس در این زمینه راهاندازی
شده است.
دبیر انجمن فعالیت هــای ترویج کتاب و کتابخوانی فارس ادامه
داد :ایــن دبیرخانه هماهنگیها را برای جشــنوارههای پایتختی
کتاب ،روســتاهای دوستدار کتاب و جام باشگاههای کتابخوانی
را افزون بر ساماندهی و بسترسازی کتابخانههای فارس بر دوش
خواهد داشت.

 50سال میباشد .مرامی با بیان اینکه چنانچه سن متقاضی
بیش از ســنین یاد شده باشــد ،پذیرش درخواست وی
وابسته به دارابودن سابقه پرداخت حقبیمه قبلی به میزان
برابر مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود و کسانیکه حداقل ده
سال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی
معاف میباشند ،اظهار داشت :متقاضیان و اهالی فرهنگ،
ادب و هنر جهت مشاهده مراحل بهره مندی متقاضیان از
خدمات بیمه تأمین اجتماعی مــی توانند به پایگاه اصالع
رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس به
آدرس الکترونیکــی  fars.farhang.gov.irو لینک بیمه
هنرمندان مراجعه و تمام مراحل و شــرایط را مشاهده و
اقدام کنند.

معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان فارس در پایان خاطرنشان ساخت :اعالم شماره
تلفن جهت پاســخگویی به ســؤاالت اعضا در خصوص
بیمه درمان تکمیلی نیز به منظور تســهیل و تســریع در
پاسخگویی به سؤاالت اعضا در حوزه بیمه درمان تکمیلی
شــماره تلفن  021-91006049راه اندازی شده است
و اعضای صندوق اعتبــاری هنر می توانند از همین طریق
سؤاالت خود را با کارشناســان مربوطه در میان بگذارند
و این سامانه از ســاعت  ۸:۳۰الی  ۱۶آماده پاسخگویی
به پرســش های اعضا درباره پیگیری هزینه های درمانی،
بارگذاری مدارک پزشــکی در ســامانه بیمانــو ،دریافت
معرفی نامه و ...می باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

دبیرخانه انجمن کتابخانههای فارس ایجاد شد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس افزود :در این دبیرخانه
طرحها و ایدههــای مردمی ،نهادی و ســازمانی همراســتا با

فرهنگســازی کتاب و کتابخوانی از ســوی هر فــرد ،نهاد و
ســازمانی دریافت و پس از کارشناسی به شورای انجمن که به

ریاست اســتاندار فارس برگزار میشود ،برای تصویب فرستاده
خواهد شد.
دبیر انجمن فعالیت های ترویج کتاب و کتابخوانی فارس با اشاره
به این که در ســال گذشته شــیراز ،عنوان پایتختی کتاب ایران
را بدست آورد ،بیان داشــت :فرهنگ واال و بالنده مردم فارس،
برآمده از خوانشی است که نوشــتن را پدیدار میکند؛ فرهنگی
که زایشگاه ،زیستگاه و پرورشــگاه نویسندگان و ادیبان بزرگ
بسیار ایرانزمین بوده است؛ پس بر ماست تا با پاسداری از این
فرهنگ ،آن را برای همیشه ماندگار کنیم.
گفتنی است؛ جمشید رضایی پیش از این معاون فرهنگی و هنری
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز و سرگروه فرهنگی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس را عهده دار بوده است.

شهردار منطقه دو شیراز:

منطقه دو شهرداری شیراز به کارگاه عمرانی تبدیل خواهد شد
مدیر کل امور عمرانی شهرداری شیراز :پروژههای خوبی در سطح منطقه آغاز شده است

حسین حسن پور  -تماشا
شهردار منطقه دو شیراز از اجرای پروژه های بزرگ
در سطح منطقه خبر داد و از تبدیل شدن این منطقه
به کارگاه بزرگ عمرانی سخن گفت.
دکتر غالمرضا شهریاری با اشــاره به اجرای پیاده
راه ســامت و ورزش اظهار کــرد :این پروژه جزو
پروژه های اثرگذار در ســطح منطقه است و بدون
شک مورد استقبال شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی افــزود :در تمامی ســطح چهار هــزار و ۶۵۰
هکتاری محدوده شــهرداری منطقه دو ،پروژه های
متعددی اجرا و یا مطالعات و مقدمات آن برای اجرا
آغاز شده است.
دکتر شهریاری در ادامه ضمن اشاره به اتمام پیاده
روســازی در خیابان اهلی ،اظهار کــرد :پیاده راه
سالمت در ضلع شرقی بولوار احمد بن موسی (ع)،
پیاده رو ســازی در خیابان فخرآباد ،پیاده روسازی
خیابان مشیر شرقی ،پیاده روســازی بولوار زینبیه
و پیاده روســازی خیابان لشــکری در دستور کار
شهرداری منطقه دو قرار دارد.
شهردار منطقه دو شــیراز گفت :علی رغم شرایط

ســخت اقتصادی بــه دلیل تحریم هــای ظالمانه
دشــمنان و کاهش درآمدهای شهرداری ،هیچکدام
از پروژه ها تعطیل نشــده است و تمامی پروژه های
سطح منطقه فعال است.
در ادامه دکتر شــهریاری نوید آغاز دو پروژه مهم و
تأثیرگذار در مناطق کمتــر برخوردار را داد و افزود:
احداث فضای سبز شهری بسیار زیبا در ابتدای بلوار
شهید آیت ا ...قشــقایی و موذن قشقایی و احداث
اولین زمین چمن طبیعی قلعه شاهزاده بیگم از جمله
این پروژهها است.
وی اضافه کرد :احداث پارک در محله دباغی و بلوار
محراب نیز در دستور کار قرار دارد.
* مدیر کل امور عمرانی شــهرداری شــیراز:
پروژههای خوبی در سطح منطقه آغاز شده است
مدیر کل امور عمرانی شهرداری شیراز در بازدید از
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو اظهار کرد:
پروژه های خوب و تأثیرگذاری در سطح منطقه آغاز
شــده که نوید بخش آینده خوب برای شهروندان
ساکن در منطقه است.
مهندس ســید وهاب طبایی زاده در بازدید از پروژه

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد:

رونمایی از سامانه تفکیک پسماند از مبدأ در دهه فجر امسال

گروههای جمعآوری و ساماندهی سگهای ولگرد در مناطق یازدهگانه شهرداری آغاز به کار کردهاند
رئیس کمیســیون ســامت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اســامی شهر شــیراز از رونمایی از
سامانه تفکیک پسماند از مبدأ در دهه فجر امسال خبر
داد.
به گزارش اداره اطالعرســانی و پاسخگویی شورای
اسالمی شــهر شیراز ،یکصد و شصت و سومین جلسه
کمیســیون سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری
شــورای اسالمی شهر شــیراز با چهار دستور کار و با
حضور اعضای کمیســیون ،رئیس اداره دامپزشــکی
شــیراز ،نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست شیراز
و مرکز بهداشــت شــهدای والفجر و انقالب ،معاونت
خدمات شهری شــهرداری ،سازمان مدیریت پسماند،
سازمان فاوا ،اداره ســامت شهرداری ،سازمان آتش
نشــانی و خدمات ایمنــی ،اداره مطالعــات و بحران
شهرداری ،اداره پشــتیبانی ماشین آالت شهرداری و
مدیر مالی شهرداری برگزار شد.
دکتر علی ناصری ،رئیس کمیســیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیراز در
این نشست بیان داشت :پیرو مصوبههای جلسه قبلی
کمیسیون ،پس از شــنیدن و بررسی گزارش عملکرد
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ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری در خصوص
ساماندهی سگهای ولگرد مقرر شد سازمان مدیریت
پسماند با همکاری سازمان فاوا ظرف دو هفته نسبت به
تهیه نقشه  GISکانونهای تجمع و فراوانی سگهای
بالصاحب در ســطح شــهر اقدام و برنامه زمانبندی
فعالیت گروههای زندهگیر ســگهای بالصاحب را در

مناطق یازده گانه شهرداری به شورا اعالم کند.
به گفته وی ،همچنین بر اساس طرح تفصیلی مدیریت
پسماند و در راســتای کاهش آالیندگی محیط زیست
مقرر شــد که در دهه فجر همزمان با افتتاح پروژههای
خدمات شــهری ،رونمایی و راهاندازی سامانه تفکیک
پسماند از مبدا نیز صورت گیرد.
این عضو شورای اســامی شهر شیراز اضافه کرد :در
این جلسه گزارش عملکرد و برنامههای در دست اقدام
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،سازمان مدیریت
پسماند ،اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل و اداره
پشتیبانی ماشین آالت شهرداری شیراز از ابتدای سال
 ۱۳۹۹تاکنون و به ویــژه در مواجهه با بارش نزوالت
آسمانی در فصل زمســتان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
ناصری در پایان اعالم داشــت :اعضای کمیســیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری ضمن بررسی
و تخصیص ردیف اعتباری بودجه ،با الیحه شهرداری
جهت تقدیر از پرســتاران و مدافعان عرصه سالمت
موافقــت کردند و این الیحه در صحــن علنی به رأی
گذاشته خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 99 - 1100
نوبت اول 99/10/16 :تماشا نوبت دوم 99/10/20 :افسانه
شهرداری منطقه پنج شیراز در نظر دارد عملیات اجرای روکش آسفالت روی سازی و انشعابات شهید فعال ،راستی ،توکلی و الله و بنی هاشمی را از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل پایه  5در رشــته راه و باند از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل می آید با
توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز ،بولوار رحمت روبروی بوستان سعدی شهرداری منطقه پنج مراجعه نمایند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات
بیشتر شماره تلفن 37367860 :آماده پاسخگویی می باشد.
 مبلغ برآورد 10.753.384.308 :ريال مدت قرارداد 6 :ماه مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  538.000.000ريال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حســاب ســپرده  100785543066بانک شــهر شعبهبین الحرمین به نام شهرداری منطقه  5شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت  14روز یکشنبه مورخ  99/11/5می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  13روز سه شنبه مورخ  99/11/7می باشد. مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند.شناسه آگهی1073069 :
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پیاده راه ســامت در ضلع شــرقی بولوار احمد بن
موسی(ع) که به طول دو کیلومتر در حال اجرا است،

گفت :این پروژه زیبا و تأثیرگذار در منطقه تا پایان
ســال به اتمام خواهد رســید و امکانات ورزشی،

تفریحی ،رفاهی و فضای ســبز مناسبی را در اختیار
شهروندان ساکن در منطقه قرار می دهد.
وی با اشــاره به شعار انســان محوری این دوره از
مدیریت شــهری افزود :پروژه های سطح منطقه بر
مبنای انسان محوری و توجه به زندگی پیاده در حال
اجرا است.
طبایی زاده با بیــان اینکه ارزش و اهمیت فضاهای
پیاده محور به عنوان راهکاری مؤثر بر ارتقای کیفیت
فضای شــهری و در نتیجه مبلمان شهری بر کسی
قابل انکار نیست ،اظهار کرد :چرا که تردد راحت در
فضایی بدون مانع ،ایمن و به دور از وسایل نقلیه حق
همه شهروندان است.
مدیــر کل امور عمرانی شــهرداری شــیراز گفت:
خوشبختانه مدیریت و مجموعه کارکنان شهرداری
منطقــه دو به اهمیت پروژه های انســان محور پی
بــرده اند و پروژه های مختلف در ســطح منطقه را
با اهداف انســان محوری تعریف می کنند تا بتوانند
سطح کیفیت زندگی شــهروندان ساکن در منطقه
را افزایــش دهند و همچنیــن رضایت آنان را جلب
نمایند.
وی افزود :بــا تکمیل این پروژه ها شــاهد حضور
شهروندان در پیاده راه سالمت واقع در بولوار احمد
بن موســی(ع) خواهیم بود و این امر موجب کاهش
بار ترافیکی در بلوار هایی نظیر چمران خواهیم بود.
مدیر کل امور عمرانی شــهرداری شیراز اظهار کرد:
اجرای پروژههای انسان محور در منطقه موحب رشد
موزون و متوازن در شهر خواهد بود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 99 - 1114
نوبت اول  99/10/16 :تماشا نوبت دوم  99/10/17 :شیرازنوین
شهرداری منطقه سه شیراز در نظر دارد عملیات تعمیرات موزائیک و سنگ فرش بولوار
هجرت ،بولوار گلستان و  ...را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار
نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه از ســازمان برنامه و
بودجه کشــور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه
به آدرس :خیابان ســاحلی ،حدفاصل پل هجرت و علی ابن حمزه شهرداری منطقه سه
مراجعه نمایند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  32263208آماده
پاسخگویی می باشد.
مبلغ برآورد 6/030/515/047 :ريال
مدت قرارداد 4 :ماه
محل انجام کار :بولوار هجرت و بولوار گلستان و ...
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  302.000.000ريال به صورت ضمانت نامه بانکییا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده  700786511405بانک شهر شعبه کریمخان
زند به نام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان بهترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهداتبه صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 -جهت اخذ اسناد مناقصه ،شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده آدرس شیراز خیابان ساحلی،

حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،دبیرخانه شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/29به آدرس شــیراز خیابان ساحلی ،حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،شهرداری
منطقه سه می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات :روز سه شنبه ســاعت  13:00مورخ  99/10/30در محلچهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شــهرداری در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده هامسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوعماده 10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 شــرکت کنندگان می بایست پاکت های (الف ،ب و ج) را به صورت الک و مهر شدهتحویل نمایند.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  https://portal.shiraz.irقابلمشاهده می باشد.
شناسه آگهی1073113 :
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آگهی مناقصه عمومی 99-1123
نوبت دوم 99/10/17 :شیرازنوین
نوبت اول 99/10/16 :تماشا
شهرداري شيراز در نظر دارد عمليات احداث بوستان زندگی را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از کليه پيمانکاران داراي حداقل رتبه 5
در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :ابتدای بولوار رازی پارک مروارید شهرداری
منطقه دو مراجعه نمایند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 07137259817 :آماده پاسخگویی می باشد.
 مبلغ برآورد 36/838/697/461 :ريال مدت قرارداد 5 :ماه محل انجام کار :محله قیام (شاهداعی اهلل) منطقه دو مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه  1/845/000/000ريال به صورت ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي نقدي به حســاب سپرده  700794696677بانک شهر شعبهبین الحرمین به نام شهرداری شیراز ارائه گردد.
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پيشنهادي به عنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادات :ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  99/10/29به آدرس شیراز ابتدای بولوار رازی پارک مروارید شهردای منطقه دو  -دبیرخانه می باشد. تاريخ بازگشايي پاکات :روز سه شنبه ساعت  13مورخ  99/10/30در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد. مدت اعتبار پيشنهادها  3ماه مي باشد. هيچگونه وجهي بابت پيش پرداخت داده نخواهد شد. بديهي است هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداري در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اين صورت سپرده ها مسترد مي گردد. شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده  10آئين نامه معامالت شهرداري مي باشد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهي و اطالعات مربوط به مناقصه از طريق سایت  https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.شناسه آگهي1073126 :
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